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Els sotasignats, Andreu Pérez i Lorite, portaveu, i Jordi Calatayud i 
Sanchis, portaveu adjunt del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a l’Ajuntament de 
Gavà, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic 
Municipal, mitjançant la present formula per a la seva discussió i votació al 
pròxim Ple Ordinari Municipal la següent 
 
 
Declaració política sobre les prioritats del nou Govern de la 
Generalitat en relació al municipi de Gavà 

 
Exposició de motius 

El passat 25 de novembre van tenir lloc eleccions al Parlament de Catalunya, i 
els dies 21 i 27 de desembre es va formar el nou Govern de la Generalitat. 

Aquest nou govern s’ha constituït sota unes condicions econòmiques molt 
desfavorables, tant per la situació generalitzada de crisi econòmica que afecta 
la major part de les economies occidentals, com per l’incompliment sistemàtic 
dels governs estatals de les obligacions financeres derivades de l’Estatut del 
2006, així com per les obligacions pressupostàries imposades tant per la Unió 
Europea com per l’Estat Espanyol, concretades en un màxim autoritzat per al 
dèficit públic de la Generalitat del 0,7% del pressupost. 

Aquests incompliments legals, sumats a les obligacions pressupostàries, 
condueixen a polítiques de reducció de despesa i retallades en polítiques 
socials, com ara educació, sanitat i serveis socials. Aquest marc conceptual, 
que pretén sortir de la crisi a través de l’austeritat de l’administració pública, 
s’està demostrant poc adient, ja que provoca al seu torn més contracció 
econòmica. De fet, últimament les mateixes autoritats europees estan 
modificant la seva línia de pensament econòmic, i són més receptives a les 
veus que sorgeixen des de diversos àmbits que defensen l’adopció de polítiques 
actives d’estímul econòmic, basades precisament en la reactivació de la 
despesa pública, així com la redistribució del relaxament del dèficit públic entre 
govern central i comunitats autònomes, com va indicar el Parlament Europeu 
mitjançant una resolució aprovada el passat 16 de gener. 

En aquest sentit, és oportú que l’Ajuntament de Gavà, com a administració més 
propera a la ciutadania, i per tant la que coneix de primera mà les necessitats 
més immediates de la ciutat, manifesti i faci arribar al nou govern de la 
Generalitat les prioritats de la ciutat, perquè siguin tingudes en compte en el 
transcurs de la seva gestió, i esdevinguin les primeres en concretar-se en el 
moment en què hi hagi més capacitat pressupostària. 

 

Acords 



 Apartat de correus, 
24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

  
 
 
 
1.- Reivindicar la necessitat que tant la Unió Europea com l’Estat Espanyol 
flexibilitzin els objectius de dèficit públic assignats a la Generalitat de 
Catalunya, per tal que s’aturin les retallades en els serveis públics i es puguin 
implantar polítiques d’estímul econòmic basades en la reactivació de la despesa 
pública. 

2.- Manifestar que, tan bon punt es disposi de recursos per reactivar la despesa 
pública, les prioritats del nou govern de la Generalitat per a Gavà siguin les 
aprovades, en diverses ocasions, el Parlament de Catalunya durant la IX 
legislatura, que són: 

a) El manteniment del projecte d’ampliació de l’hospital de Viladecans, amb 
l’objectiu que segueixi exercint d’hospital de referència per a les 
poblacions de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans i Sant Climent de 
Llobregat.  

b) La construcció del tercer ambulatori de la ciutat. 

c) La reobertura del dispensari del barri de Gavà Mar o, en el seu defecte, 
la implantació d’un nou ambulatori a la zona de Gavà Mar-Castelldefels 
Platja. 

d) La reobertura del servei d’urgències mèdiques nocturnes en cap de 
setmana. 

e) La construcció del nou IES Bruguers 

f) La planificació i creació d’un nou institut-escola per al barri de Gavà Mar 

g) El manteniment del CEIP Joan Salamero 

3.- Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya, a la presidència i consellers de la Generalitat de Catalunya, i a la 
presidència del govern de l’Estat. 

4.- Fer difusió d’aquest acord a través dels mitjans de comunicació municipals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite      Jordi Calatayud i Sanchis  
Portaveu d’ERC-EV-IxG     Portaveu adjunt d’ERC-EV-IxG 
 
Gavà, 21 de gener de 2013 


